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PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY  
SOCIÁLNÍ REHABILITACE NANOVO 

 

 
 

 
Sociální rehabilitace funguje každý všední den  
od 7:00 do 15.30 hod.                                                
 
 
Služba má 4 pracovnice.  
Jedna z nich bude Vaší klíčovou pracovnicí. 
 
 
 
 
 
 
Vaše klíčová pracovnice může být zastoupena i jinou pracovnicí 
služby, nebo vám může být klíčová pracovnice v průběhu spolupráce 
vyměněna.  

 

                                                                                     
 
S klíčovou pracovnicí si budete domlouvat přesné dny a časy, kdy za 
vámi bude pracovnice docházet. Tyto termíny je nutné dodržovat! 
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Pokud budete potřebovat setkání zrušit (zejména v případě nemoci), 
volejte své klíčové pracovnici nebo kontaktujte vedoucí služby. Kontakty 
na pracovnice jsou: 
Naďa Socháčová – tel. 732 774 728 
Monika Králová – tel. 736 484 842 
Lucie Marková – tel. 703 632 791 
Michaela Hermanová –tel.704 916 779,michaela.hermanova@dnanovo.cz 
Kontaktujte pracovnici pouze v její pracovní době! (7:00-15:30) 
Pokud se opakovaně neomluvíte, bude to považováno za hrubé porušení 
pravidel.  
Nebude-li moct v domluvený termín přijít pracovnice, rovněž se vám 
sama telefonicky omluví, příp. vás bude informovat vedoucí služby.            

                                                
 
 

Budete s pracovnicí aktivně spolupracovat výhradně na cílech 
uvedených ve vašem individuálním plánu.  

 
 
 

                         
 
 
Pokud budete opakovaně odmítat pracovat na svých cílech či budete 
rušit schůzky bez zjevného důvodu, povede to k ukončení naší 
spolupráce.  
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Vedeme o vás potřebnou dokumentaci. Máte právo do ní kdykoliv 
nahlédnout.  

                                  
 
 
Chováme se k sobě slušně, přátelsky a s respektem. Nemluvíme 
před sebou sprostě, nenadáváme si, neurážíme se. Vyvarujeme se 
poznámek se sexuálním podtextem a nevhodného fyzického kontaktu. 
Neubližujeme sobě, ani ostatním lidem.  
 
 
               

    
 

   X     
              
                                   
 

 
 
 
 
Pokud pracovníkovi nebo organizaci způsobíte nějakou škodu, máte 
povinnost ji uhradit. Pokud se tak nestane, bude to považováno za 
hrubé porušení pravidel.  
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Nepracujeme s klientem v podnapilém stavu, pod vlivem 
návykových látek a v zakouřeném prostředí. Klient se 
s pracovníkem předem domluví na prostoru vymezeném pro kouření.  
 
 
  
 
 
 
 
Dodržujeme základní hygienická pravidla. Při schůzkách pracovníka 
s klientem v jeho domácím prostředí má klient povinnost zajistit 
optimální prostředí pro vzájemnou práci.                    
 
 
 
 
 
 
 
Nebudete-li s něčím spokojený/á, nebojte se nám to říct. Máte právo 
podat stížnost na pracovníky či způsob poskytování naší služby. Vaše 
stížnost bude prošetřena a vy budete srozuměn/a s jejím vyhodnocením.  
     
                                     

                       
  

 
 

 

 
 

 
Tato Pravidla poskytování služby nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2022.  

Tímto dnem se ruší dokument Pravidla SR_2_2020 ze dne 13. 2. 2020. 

 
 

 
Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA 

ředitel příspěvkové organizace  
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